מפה ולוחות זמנים של קו 30

30

נצרת ↔ כרמיאל

צפה באתר

לקו ) 30נצרת ↔ כרמיאל( יש  2מסלולים .במהלך השבוע ,שעות הפעילות הן:
) (1כרמיאל←נצרת (2) 20:00 - 06:00 :נצרת←כרמיאל20:00 - 05:50 :
היעזר באפליקציית מוביט כדי למצוא את התחנה הכי קרובה אליך של קו  30וכדי לדעת מתי יגיע קו 30

כיוון :כרמיאל←נצרת
 74תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 30
לוח זמנים של קו כרמיאל←נצרת
ראשון

20:00 - 06:00

שני

20:00 - 06:00

ת .רכבת כרמיאל/רציפים

שלישי

20:00 - 06:00

צומת כרמיאל

רביעי

20:00 - 06:00

חמישי

20:00 - 06:00

שישי

17:15 - 06:00

שבת

לא פעיל

מכללת בראודה/נשיאי ישראל

מסעף נחף
צומת מעלה כמון/כביש 85
מסעף שזור
ראמה א'/כניסה
אבו ראמי
מרכז מסחרי
ראמה ה/יציאה
צומת ראמה
צומת מורן
צומת חנניה/שבע
צומת שש/חלפתא
צומת חנניה
מסעף מחווה אלון
מגאר א'/כניסה
מע'אר מרכז806/
מגאר ג'/מרכז

מידע על קו 30
כיוון :כרמיאל←נצרת
תחנות74 :
משך הנסיעה 87 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :מכללת בראודה/נשיאי ישראל ,ת.
רכבת כרמיאל/רציפים ,צומת כרמיאל ,מסעף נחף ,צומת
מעלה כמון/כביש  ,85מסעף שזור ,ראמה א'/כניסה ,אבו ראמי,
מרכז מסחרי ,ראמה ה/יציאה ,צומת ראמה ,צומת מורן ,צומת
חנניה/שבע ,צומת שש/חלפתא ,צומת חנניה ,מסעף מחווה
אלון ,מגאר א'/כניסה ,מע'אר מרכז ,806/מגאר ג'/מרכז ,הכיכר
מע'אר ,מגאר ו'/מסעף טפחות ,מגאר ז'/יציאה ,צומת
צלמון/אלחמרה ,צומת עיילבון צפון ,צומת עילבון/מרכז ,מחלף
עילבון/לדרום ,צומת נטופה ,מחנה נטפים ,מחלף
גולני/מקדונלדס למערב ,צומת מחנה שמשון ,מחלף טורען,
כפר כנא א'/מעון ,כפר כנא ב'/בי''ס חט''ב א ,כפר כנא ,754
בנק לאומי ,כפר כנא ה'/קופ''ח ,כפר כנא ו'/מעיין ,מעל המעיין,
כפר כנא ח'/יציאה ,שכונת בנה ביתך ,צומת משהד ,נצרת
עילית  /הר יונה ,דליה/כליל החורש ,דליה/הגומא,
דליה/אשוח ,דליה/יקינטון ,יקינטון/אלומה ,יקינטון ,בית ספר
יודפת/יקינטון ,יקינטון/ניצן ,יקינטון/מורן ,בית ספר
נטופה/יקינטון ,מעלה יצחק/עין מאהל ,מרכז מסחרי/שדרות
מעלה יצחק ,אזוה''ת/מעלה יצחק ,מעלה יצחק/העבודה,
בית עלמין/מעלה יצחק ,בית ספר אלון/מעלה יצחק ,תבור/נוף
תבור ,בית ספר עצמון/תבור ,תבור/הצבר ,הפסגות/היסמין,
שדרות מעלה יצחק/הפסגות ,מעלה יצחק/הגליל ,שדרות
מעלה יצחק/יזרעאל ,מגן דוד אדום/מעלה יצחק ,מכללת

הכיכר מע'אר
מגאר ו'/מסעף טפחות
מגאר ז'/יציאה
צומת צלמון/אלחמרה
צומת עיילבון צפון
צומת עילבון/מרכז
מחלף עילבון/לדרום
צומת נטופה
מחנה נטפים
מחלף גולני/מקדונלדס למערב
צומת מחנה שמשון
מחלף טורען
כפר כנא א'/מעון
כפר כנא ב'/בי''ס חט''ב א
כפר כנא 754
בנק לאומי
כפר כנא ה'/קופ''ח
כפר כנא ו'/מעיין
מעל המעיין
כפר כנא ח'/יציאה
שכונת בנה ביתך
צומת משהד
נצרת עילית  /הר יונה
דליה/כליל החורש
דליה/הגומא
דליה/אשוח
דליה/יקינטון
יקינטון/אלומה
יקינטון

נצרת עילית/מעלה יצחק ,קרית הממשלה/דרך הציונות,
שכונת נמסאווי ,הגליל ,6013/הגליל  /דרך א סלאם,
המעיין/פאולוס השישי ,בי''ס דיר סנטה/פאולוס השישי ,תחנה
מרכזית

בית ספר יודפת/יקינטון
יקינטון/ניצן
Agmon

יקינטון/מורן
בית ספר נטופה/יקינטון
מעלה יצחק/עין מאהל
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
Maale Yitzhak

אזוה''ת/מעלה יצחק
מעלה יצחק/העבודה
בית עלמין/מעלה יצחק
בית ספר אלון/מעלה יצחק
תבור/נוף תבור
בית ספר עצמון/תבור
תבור/הצבר
הפסגות/היסמין
שדרות מעלה יצחק/הפסגות
מעלה יצחק/הגליל
שדרות מעלה יצחק/יזרעאל
מגן דוד אדום/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

מכללת נצרת עילית/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

קרית הממשלה/דרך הציונות
Kiryat HaMemshala

שכונת נמסאווי
הגליל6013/
הגליל  /דרך א סלאם
המעיין/פאולוס השישי
בי''ס דיר סנטה/פאולוס השישי
Paulus Hashishi

תחנה מרכזית

כיוון :נצרת←כרמיאל
 81תחנות

צפה בלוחות הזמנים של הקו

לוחות זמנים של קו 30
לוח זמנים של קו נצרת←כרמיאל
ראשון

20:00 - 05:50

שני

20:00 - 05:50

תחנה מרכזית נצרת

שלישי

20:00 - 05:50

פאולוס השישי

רביעי

20:00 - 05:50

חמישי

20:00 - 05:50

שישי

16:15 - 05:50

שבת

18:45

תחנה מרכזית

פאולוס השישי/הגליל
הגליל/אל סאלם
הגליל4000/
שדרות מעלה יצחק/דרך הציונות
Maale Yitzhak

מרכז תרבות/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

בית ספר שרת/מעלה יצחק
Maale Yitzhak

מרכז מסחרי/שד' מעלה יצחק
HaLulav

שדרות מעלה יצחק/הפסגות
תבור/הפסגות
Tavor

תבור/הצבר
תבור
תבור/גולן
תבור/רקפת
תבור/קישון
בית עלמין/מעלה יצחק
בית עלמין/מעלה יצחק
מעלה יצחק/העבודה
מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק
מעלה יצחק/עין מאהל
בית ספר נטופה/יקינטון
יקינטון/מורן א

מידע על קו 30
כיוון :נצרת←כרמיאל
תחנות81 :
משך הנסיעה 95 :דק׳
התחנות בהן עובר הקו :תחנה מרכזית ,תחנה מרכזית
נצרת ,פאולוס השישי ,פאולוס השישי/הגליל ,הגליל/אל
סאלם ,הגליל ,4000/שדרות מעלה יצחק/דרך הציונות ,מרכז
תרבות/מעלה יצחק ,בית ספר שרת/מעלה יצחק ,מרכז
מסחרי/שד' מעלה יצחק ,שדרות מעלה יצחק/הפסגות,
תבור/הפסגות ,תבור/הצבר ,תבור ,תבור/גולן ,תבור/רקפת,
תבור/קישון ,בית עלמין/מעלה יצחק ,בית עלמין/מעלה יצחק,
מעלה יצחק/העבודה ,מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק,
מעלה יצחק/עין מאהל ,בית ספר נטופה/יקינטון ,יקינטון/מורן
א ,יקינטון/ניצן ,יקינטון/מורן ב ,יקינטון ,יקינטון/לבנה,
דליה/קורנית ,דליה/כרכום ,דליה/הגומא ,דליה ,נצרת
עילית/יציאה ,צומת משהד ,צומת שכונת בנה ביתך ,כפר כנא
א'/כניסה ,מעל המעיין ,כפר כנא ג'/מעיין ,כנסיה ,כניסת רחוב
הכנסיות ,קאנא אלג'ליל ,כפר כנא ז'/בי''ס חט''ב א ,כפר כנא
ח'/מעון ,צומת בית רימון ,מחלף טורען ,צומת מחנה שמשון,
מחלף גולני/לכיוון צפון ,מחנה נטפים ,צומת נטופה ,צומת
עילבון דרום ,צומת עילבון מרכז ,צומת עילבון צפון ,צומת
צלמון/אלחמרה ,מגאר א'/כניסה דרומית ,מגאר ב'/מסעף
טפחות ,מסעף מגאר ,מועצה מקומית מגאר ,מגאר ו'/בי''ס
יסודי ב ,מע'אר יציאה ,מחווה אלון ,צומת חנניה ,צומת
שש/חלפתא ,צומת שבע ,צומת מורן ,ראמה ו/כניסה ,אבו
ראמי ,כיכר מערבית ,ראמה י/יציאה ,צומת ראמה מערב,
מסעף שזור ,צומת מעלה כמון/כביש  ,85מסעף נחף ,ת.
רכבת כרמיאל/הורדה ,נשיאי ישראל/פארק אופירה ,נשיאי
ישראל/יודפת ,נשיאי ישראל/בירנית ,נשיאי ישראל/ק.ק.ל,
נשיאי ישראל/יקב ,נשיאי ישראל/בית הכרם ,שדרות בית
הכרם ,נשיאי ישראל/דרך השלום

יקינטון/ניצן
יקינטון/מורן ב
יקינטון
יקינטון/לבנה
דליה/קורנית
דליה/כרכום
דליה/הגומא
דליה
Dalia

נצרת עילית/יציאה
צומת משהד
צומת שכונת בנה ביתך
כפר כנא א'/כניסה
מעל המעיין
כפר כנא ג'/מעיין
כנסיה
כניסת רחוב הכנסיות
קאנא אלג'ליל
כפר כנא ז'/בי''ס חט''ב א
כפר כנא ח'/מעון
צומת בית רימון
מחלף טורען
צומת מחנה שמשון
מחלף גולני/לכיוון צפון
מחנה נטפים
צומת נטופה
צומת עילבון דרום
צומת עילבון מרכז
צומת עילבון צפון

צומת צלמון/אלחמרה
מגאר א'/כניסה דרומית
מגאר ב'/מסעף טפחות
מסעף מגאר
מועצה מקומית מגאר
מגאר ו'/בי''ס יסודי ב
מע'אר יציאה
מחווה אלון
צומת חנניה
צומת שש/חלפתא
צומת שבע
צומת מורן
ראמה ו/כניסה
אבו ראמי
כיכר מערבית
ראמה י/יציאה
צומת ראמה מערב
מסעף שזור
צומת מעלה כמון/כביש 85
מסעף נחף
ת .רכבת כרמיאל/הורדה
נשיאי ישראל/פארק אופירה
Sderot Nesiei Israel

נשיאי ישראל/יודפת
Sderot Nesiei Israel

נשיאי ישראל/בירנית
Sderot Nesiei Israel

נשיאי ישראל/ק.ק.ל
 100שדרות נשיאי ישראל

נשיאי ישראל/יקב
Sderot Nesiei Israel

נשיאי ישראל/בית הכרם

שדרות בית הכרם
כיכר השלום

נשיאי ישראל/דרך השלום
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